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Vaihtoehto 1 
Peruna-ryynipuuro savulihan, etikkakurkkusalaatin ja kefiirin kanssa 8,50 € 
Anglan ruisleipää ja yrttivoita 
Talon leivos 
Maustettua vettä, kahvia tai teetä 
 
Vaihtoehto 2 10,50 € 
Porsaanpaisti keitetyn perunan, hapankaalin ja kermakastikkeen kanssa 
Talkkunavaahtoa, paahdettuja kaurahiutaleita ja puolukkahilloa 
Maustettua vettä, kahvia tai teetä 

Vaihtoehto 3 13,50 € 
Haudutettua saarenmaalaista pihvirotuisen naudan lihaa, porkkanaa, perunasosetta ja kastiketta 
Talon leivos 
Maustettua vettä, kahvia tai teetä 
 
Vaihtoehto 4 10,50 € 
Kanafileetä kypsennettyjen mantelilastujen kanssa, riisiä tai uuniperunaa ja tuoresalaattia 
Leipävaahtoa 
Maustettua vettä, kahvia tai teetä 
 
Vaihtoehto 5 12,00 € 
Lohifileetä, keitettyä perunaa, haudutettuja luomukasviksia ja kermakastiketta 
Suklaaleivos 
Maustettua vettä, kahvia tai teetä 
 
Vaihtoehto 6 LAPSILLE 5,00 € 
Jauhelihakastiketta, perunasosetta ja punajuurisalaattia 
Saarenmaalaisia nakkeja, uuniperunaa, valkokastiketta ja tuoresalaattia 
Lihapullakeitto 
Ruisleipää 
Jäätelöä ja hedelmiä 
Mehujuomaa 
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Vaihtoehto 7 KASVISSYÖJILLE 7,00 € 
Valitse 
* Kasvissosekeitto siemenien kanssa tai 
* Peruna-ryynipuuro suolakurkun ja kefiirin kanssa tai 
* Vihannespata kermaisen kastikkeen kanssa 
 
Marja-hedelmäsalaatti 
Kahvia, teetä tai vettä 
Ruis- tai vehnäleipää 
 
 
KEITTOTAUOT 7,50 € 

 
Vaihtoehto 1 

Keitto kasviksista, ohraryynistä ja savulihasta 
Talon leivos 
Maustettua vettä, kahvia tai teetä 

 
Vaihtoehto 2 
 

Nostalginen seljanka 
Talon leivos 
Maustettua vettä, kahvia tai teetä 

 
Vaihtoehto 3 

Keitto kahdesta kalasta (lohi, hopeakummeli) ja kukkakaalista 
Suklaaleivos 
Maustettua vettä, kahvia tai teetä 

 
KEITTOTAUKOJEN YHTEYDESSÄ TARJOAMME RUISLEIPÄÄ JA YRTTIVOITA 

 
 
KAHVITAUOT 
 
Vaihtoehto 1 
Anglan ruisleivän maistajaiset yrttivoin ja yrttiteen tai kaljan kanssa 2,50 € 
 
Vaihtoehto 2 
Talon leivos  4,00 € 
Kahvia tai teetä 
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Vaihtoehto 3 
Saarenmaalainen kinkkujuusto-voileipä ja tuoresalaattia 4,00 € 
Kahvia tai teetä 
 
Vaihtoehto 4 4,00 € 
Kotitekoinen uunipiirakka 
Kahvia tai teetä  
 

 

 

HUOM! Muista ilmoittaa etukäteen, jos haluat erityisruokavalion (diabetes, keliakia, 
allergia ym.). 

 

• Vähintään 20 hengen ryhmille 10 prosentin alennus 
• Ryhmän vähimmäiskoko 10 henkeä 
• Valitse enintään kaksi vaihtoehtoa ryhmää kohden. 
• Ryhmämenun tilanneen ryhmän oppaalle ja bussinkuljettajalle ilmainen ruokailu 
• Ilmoita lopullinen henkilömäärä viimeistään 3 päivää ennen käyntiä. 

 
 
 
HYVÄÄ RUOKAHALUA! 


